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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan  

Menurut Dessler (2002) dalam Hidayati (2015), kinerja karyawan 

adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan prestasi yang diharapkan 

dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar 

yang disusun sebagai acuan sehingga dapat digunakan untuk melihat 

kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar 

yang dibuat.  

Menurut Robbins, (2006) dalam Maya et al., (2018), kinerja 

karyawan merupakan upaya yang dikeluarkan individu dalam 

mencurahkan tenaga sejumlah tertentu dalam pekerjaan. Sedangkan 

menurut Rivai (2005), dalam Maya et al., (2018), kinerja merupakan 

perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja 

yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranya dalam 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan merupakaan hasil dari pelaksanaan usaha secara kualitas baik 

fisik maupun non fisik yang diperoleh berdasarkan prestasi kinerja dan 
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kemampuan yang dikerjakan sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan  

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja 

individu, berhasil atau tidaknya suatu organisasi tersebut dalam 

menjalankan tugas mereka. Setiap organisasi maupun perusahaan akan 

selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan 

apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Meningkat dan 

menurunnya kinerja karyawan secara langsung ataupun tidak dapat 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Septian Nugroho (2018) 

adalah pengaruh person organization fit, beban kerja dan gaya 

kepemimpinan transformasional 

c. Penilaian Kinerja Karyawan  

Prinsipnya penilaian kinerja merupakan pengukuran kontribusi 

dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. 

Menurut George & Jones (2002), kinerja dapat dinilai dari kuantitas, 

kuantitas kerja yang dihasilkan dari sumber daya manusia dan level dari 

pelayanan pelanggan. Kuantitas kerja yang dimaksud adalah jumlah 

pekerjaan yang terselesaikan, sedangkan kualitas kerja yang dimaksud 

adalah mutu dari pekerjaan. Menurut Robbins (1994), terdapat tiga 

kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu yaitu:   
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1) Tugas Individu. 

2) Perilaku Individu. 

3) Ciri Individu.  

d. Indikator Kinerja Karyawan  

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan menurut Robbins 

(2006) dalam Muhammad & Mukzam (2017), secara individu ada enam 

indikator antara lain:  

1) Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

ketrampilan dan kemampuan karyawan.  

2) Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3) Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas 

lain.  

4) Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) yang dimaksimalkan dengan 

maksud menaikkan hasil setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

5) Kemandirian merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya 

akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja 

merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen 
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kerja dengan instansi dan tanggungjawab karyawan terhadap 

pekerjaan. 

6) Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana karyawan 

mempunyai komitme kerja dengan instansi dan tanggung jawab 

karyawan terhadap kantor. 

2. Kepemimpinan Tranformasional 

a. Pengertian Kepemimpinan Transformasional 

Gaya kepemimpinan dijelaskan sebagai proses, perilaku atau 

hubungan yang membentuk pola tertentu yang menyebabkan suatu 

kelompok untuk bertindak secara bersama-sama atau bekerja sesuai 

dengan aturan dan atau tujuan bersama (Sarwono, 1999). Menurut Bass 

(1985), gaya kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi 

hubungan yang cenderung mengikuti pola atau strategi untuk 

pencapaian tujuan bersama. Konsep gaya kepemimpinan menunjukkan 

adanya kombinasi bahasa, tindakan dan kebijakan tertentu, yang 

menggambarkan pola yang konsisten untuk digunakan oleh pemimpin 

dalam membantu orang lain, bawahan dan kelompoknya dalam 

mencapai hasil yang diinginkan bersama. Salah satu konsep 

kepemimpinan yang dapat menjelaskan secara tepat pola perilaku 

kepemimpinan atasan yang nyata ada dan memuat pola perilaku teori 

kepemimpinan lain adalah kepemimpinan transformasional. 

Bass (1985) dalam Yukl (2013), kepemimpinan transformasional 

adalah keadaan para pengikut dari seorang pemimpin transformasional 
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yang merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat 

terhadap pemimpin tersebut, dan mereka termotivasi untuk melakukan 

lebih dari yang awalnya diharapkan mereka. Pemimpin 

mentransformasi dan memotivasi para pengikut dengan membuat 

mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil suatu pekerjaan, 

mendorong untuk lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan 

diri sendiri, dan mengaktifkan kebutuhan mereka pada yang lebih 

tinggi.  

Menurut Bass dalam Robbins & Judge (2007), kepemimpinan 

transformasional adalah pemimpin yang memberikan pertimbangan 

dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan memiliki 

kharisma. Sedangkan menurut Newstrom & Bass dalam Sadeghi & 

Pihie (2012), pemimpin transformasional memiliki beberapa komponen 

perilaku tertentu, diantaranya adalah integritas dan keadilan, 

menetapkan tujuan yang jelas, memiliki harapan yang tinggi, 

memberikan dukungan dan pengakuan, membangkitkan emosi 

pengikut, dan membuat orang untuk melihat suatu hal melampui 

kepentingan dirinya sendiri untuk meraih suatu hal yang mustahil.  

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan  

transformasional merupakan pemimpin yang kharismatik dan 

mempunyai peran sentral serta strategi dalam membawa organisasi 

mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus 

mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan 
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bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang 

lebih tinggi dari pada yang mereka butuhkan. Interaksi yang timbul 

antara pemimpin dengan bawahannya ditandai dengan pengaruh 

pemimpin untuk mengubah perilaku bawahannya menjadi seorang yang 

merasa mampu dan bermotivasi tinggi dan berupaya mencapai prestasi 

kerja yang tinggi dan bermutu. Pemimpin mempengaruhi pengikutnya 

sehingga tujuan organisasi tercapai. 

b. Jenis Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional terdiri dari empat jenis perilaku 

(Bass, 1985), antara lain: 

1) Idealize Influence adalah perilaku yang meningkatkan emosi 

pengikut dan identifikasi dengan pemimpin. 

2) Individualized Consideration adalah pemberian dukungan, dorongan, 

dan bimbingan kepada pengikut. 

3) Intellectual Stimulation adalah perilaku yang meningkatkan 

kesadaran pengikut terhadap permasalahan dan mempengaruhi 

pengikut untuk melihat permasalahan dengan perspektif yang baru. 

4) Inspirational Motivation merupakan perilaku mengkomunikasikan 

visi yang akan datang menggunakan simbol untuk menfokuskan diri 

pada usaha bawahan, dan memberikan contoh perilaku yang tepat 

kepada pengikut. 
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c. Faktor Pendorong Kepemimpinan Transformasional 

Menurut Reitz (1981), faktor yang dapat mempengaruhi 

efektivitas pemimpin yaitu meliputi:   

1) Kepribadian, pengalaman masa lalu dan harapan pimpinanmencakup 

nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya mempengaruhi pilihan 

gaya.   

2) Pengharapan dan perilaku atasan, pemimpin secara jelas memakai 

gaya yang berorientasi pada tugas.   

3) Karakteristik, harapan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap 

gaya kepemimpinan.   

4) Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan mempengaruhi gaya 

pemimpin.   

5) Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku 

bawahan.   

6) Harapan perilaku rekan. 

d. Karakteristik Kepemimpinan Transformasional 

Bass & Ruth (2009), terdapat empat karakteristik dan sekaligus 

sebagai dimensi kepemimpinan transformasional antara lain:   

1) Pengaruh Idealis (Individualized Influence), pemimpin menetapkan 

standar tinggi dari tingkah laku, moral dan etika, serta menggunakan 

kemampuan untuk menggerakkan individu maupun kelompok untuk 

pencapaian bersama.   

Pengaruh Gaya kepemimpinan…, Umi Nelly Sangadah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



15 
 

2) Motivasi Inspirational (Inspirational Motivation), Pemimpin 

bertindak sebagai model atau panutan bagi pengikut, 

mengkomunikasikan visi, komitmen tujuan organisasi, dan 

mengarahkan upaya-upaya pengikut.  

3) Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation), pemimpin 

merangsang bawahan untuk berpikir secara kreatif dan inovatif, 

dengan memberikan asumsi pertanyaan, merancang kembali masalah 

yang telah lampau untuk diselesaikan oleh bawahan dengan baru. 

Pemimpin bersikap proaktif, kreatif dan inovatif dalam mengambil 

gagasan, memiliki ideologi radikal dan melakukan pencarian 

gagasan dalam memecahkan masalah.  

4) Konsiderasi Individual (Individualized Consideration), secara 

pribadi pemimpin memberikan perhatian secara pribadi kepada 

bawahan dengan bertindak sebagai mentor untuk meningkatkan 

kebutuhan dan kemampuan bawahan kepada tingkat yang lebih 

tinggi. 

e. Indikator Kepemimpinan Transformasional 

Bass & Avolio dalam Yukl (2010), terdapat empat ciri 

karakteristik kepemimpinan transformasional dan indikatornya antara 

lain: 

1) Kharisma (Charisma), adalah perilaku pemimpin yang memberikan 

visi dan misi, memunculkan rasa bangga, serta mendapatkan respek 

dan kepercayaan bawahan.  
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2) Inspirasi (Inspiration),adalah perilaku pemimpin yang mampu 

mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menyampaikan visi 

bersama secara menarik, dan menginspirasi bawahan untuk 

mencapai tujuan yang menghasilkan kemajuan penting bagi 

organisasi.  

3) Rangsangan Intelektual (Intellectual stimulation), adalah perilaku 

pemimpin yang mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi 

bawahan, meningkatkan kepercayaan, dan pemecahan masalah 

secara cermat. 

4) Perhatian Individual (Individualized consideration), adalah 

perilakupemimpin yang memperlakukan masing-masing bawahan 

sebagai seseorang individu dengan kebutuhan, kemampuan, dan 

aspirasi yang berbeda, serta melatih dan memberikan arahan. 

f. Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Gaya kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan 

saling mempengaruhi satu sama lainya sehingga tercipta perubahan dan 

tujuuan yang nyata. Pemimpin dalam melakukan kepemimpinanya 

terlibat dalam pengaruh yang lebih dalam, sehingga terjadi perubahan 

dalam diri organisasi dan perubahan itu tercermin pada tujuan bersama 

antara bawahan dan pimpinan. Pengaruh dalam hal ini artinya 

hubungan secara aktif yaitu bawahan dengan pimpinan secara terbuka 

tanpa paksaan dan terciptanya hubungan timbal balik. Sehingga 
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kepemimpinan akan menjalin hubungan antar pimpinan dengan 

bawahan sehingga kinerja akan dapat ditingkatkan dari hubungan 

timbal balik pimpinan dan bawahan. Sehingga dengan adanya gaya 

kepemimpinan maka berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Galan 

Kusuma & Edy Rahardja, 2018), seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Fred O et al., (2008), Riski Aryoet al.,(2015),kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Person Organization Fit  

a. Pengertian Person Organization Fit 

Person-organization fit (P-O Fit) secara luas didefinisikan 

sebagai kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai 

individu (Kristof, 1996). Istilah kesesuaian nilai mengacu pada derajat 

nilai bersama (shared value) antara anggota organisasi dan organisasi. 

Istilah person-organization fit yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada value congruency. Semakin seseorang memegang nilai 

yang sesuai dengan nilai yang dia anggap penting bagi organisasi, 

semakin tinggi kesesuaian orang tersebut dengan organisasinya 

(O’Reilly, Chatman, & Caldwell, 1991). 

b. Faktor Pendorong Person Organization Fit 

Menurut Kristof (1996), terdapat empat faktor pendorong yang 

dapat mempengaruhi Person Organization Fit antara lain : 
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1) Kesesuaian Nilai (value congruence), adalah hubungan antara nilai 

individu dengan nilai organisasi. 

2) Kesesuaian Tujuan (goal congruence), adalah kesesuaian antara 

tujuan individu dengan organisasi dalam hal ini adalah dengan 

pemimpin dan rekan sejawat. 

3) Pemenuhan Kebutuhan Karyawan (employee need fulfillment) adalah 

kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan karyawan dengan sistem dan 

struktur organisasi.  

4) Kesesuaian Karakteristik Kultur Kepribadian (culture personality 

congruence) adalah kesesuaian antara kepribadian (non nilai) dari 

setiap individu dan iklim atau kultur organisasi. 

c. Karakteristik Person Organization Fit 

Menurut Nurul (2017) terdapat dua karasterisik bentuk Person 

Organization Fit antara lain : 

1) Supplementary Fit, terjadi jika seseorang “melengkapi, menarik dan 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan individu lain” didalam 

lingkungan organisasi.  

2) Complementary Fit, terjadi jika karakteristik seseorang menciptakan 

lingkungan atau menambah sesuatu yang kurang dalam lingkungan 

tersebut. 

d. Indikator Person Organization Fit 

Menurut Kristof (1996), terdapat tiga indikator yang di gunakan 

dalam pengukuran person organization fit, antara lain : 
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1) Commonsurate Measurement. Pengukuran ini dapat diasumsikan 

bahwa isi dimensi antara individu dan organisasi sama.  

2) Direct Measure. Pengukuran ini responden langsung diberi 

pertanyaan secara tegas mengenai apakah penawaran yang diberikan 

oleh organisasi sudah sesuai dengan diri karyawan.  

3) Indirect Measure yang dibagi lagi menjadi Indirect cross-level 

measurement. Pengukuran ini menggunakan perkiraan kesesuaian 

pelengkap dan kesesuaian tambahan dengan menguji karakteristik 

organisasi dan Indirect individuals level measurement. Pengukuran 

ini menggunakan persepsi individu terhadap organisasi.  

e. Hubungan Person Organization Fit Terhadap Kinerja Karyawan 

 

Individu yang mempunyai nilai yang sama dengan organisasi, 

mereka akan mudah berinteraksi secara efisien dengan sistem nilai 

organisasi, mengurangi ketidak pastian, dan konflik serta meningkatkan 

kepuasan dan komitmen serta meningkatkan kinerja (Meglino, 1989). 

Hasil penelitian Cable & Judge (1997), memakai kesamaan nilai yang 

dirasakan (congruency) dengan budaya organisasi yang dirasakan 

sangat jelas mengindikasikan bahwa 24 kesamaan yang dirasakan 

berhubungan positif dengan outcomes affective seperti kinerja, 

komitmen dan keterlibatan. 
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4. Turnover Intention  

a. Pengertian Turnover Intention 

Menurut Lum et al., (1998),turnover intention adalah keinginan 

seseorang untuk keluar organisasi, yaitu evaluasi mengenai posisi 

seseorang saat ini berkenaan dengan ketidakpuasan dapat memicu 

keinginan seseorang untuk keluar dan mencari pekerjaan lain. 

Sedangkan Menurut Yukl (2010), turnover intention adalah niat untuk 

meninggalkan organisasi sebagai sadar dan hasrat disengaja dari 

karyawan untuk meninggalkan organisasi. Intensi turnover ada dibawah 

kontrol individu, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang 

lebih cepat dan relatif mudah diprediksi dibanding perilaku 

turnovernya. Turnover intentions adalah kecenderungan atau niat 

karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya (Witasari, 2009). 

b. Faktor Pendorong Turnover Intention 

Menurut Mobley (1986) dalam Mujiati & Dewi (2016), faktor 

yang menentukan pergantian karyawan dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1) Faktor Organisasional meliputi:  

a) Kategori jabatan, dimana pergantian karyawan lebih banyak 

terjadi diantara tenaga kerja kasar dari pada tenaga kerja halus, 

tingkat keterampilan yang lebih rendah di kalangan tenaga kasar, 

dan kategori pekerjaan yang bukan manajerial.  

b) Besar kecilnya organisasi. Secara konseptual, besar kecilnya 

organisasi berhubungan dengaan pergantian karyawan yang tidak 
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begitu banyak, karena organisasi yang lebih besar memiliki 

kesempatan mobilitas internal yang lebih tinggi dibandingkan 

organisasi yang kecil, seleksi personalia yang semakin canggih 

dalam proses manajemen sumber daya manusia, sistem 

kompensasi semakin bersaing, serta penelitian yang dicurahkan 

untuk pergantian karyawan.  

c) Besar kecilnya unit kerja. Unit kerja berkaitan secara tidak 

langsung dengan pergantian karyawan melalui faktor lain yakni 

keterpaduan kelompok, kepribadian, dan komunikasi.  

d) Penggajian. Pergantian karyawan yang tinggi ada pada industri 

yang membayar gaji yang rendah.  

e) Bobot Kerja. Bobot kerja dimaksudkan adalah adanya hubungan 

antara pergantian karyawan dengan suatu ciri-ciri pekerjaan 

tertentu, termasuk di dalam rutinitas pekerjaan atau pengulangan 

tugas, otonomi pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan. 

2) Faktor Individual  

a) Usia, karyawan yang lebih muda lebih besar kemungkinannya 

untuk keluar. Karyawan yang lebih muda mungkin mempunyai 

kesempatan yang lebih banyak untuk mendapat pekerjaan yang 

baru dan memiliki tanggung jawab kekeluargaan yang lebih kecil, 

sehingga demikian lebih mempermudah mobilitas pekerjaan.  

b) Masa kerja, pergantian karyawan jauh lebih banyak terdapat pada 

karyawan dengan masa kerja lebih singkat.  
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c) Jenis Kelamin., berpengaruh terhadap faktor-faktor yang ingin 

seperti jabatan dan tanggung jawab keluarga.  

d) Pendidikan, pendidikan banyak didasarkan pada individu dengan 

pendidikan yang sama, pendidikan sebagai faktor dapat 

dipertanyakan jika mengingat besarnya perbedaan mutu 

pendidikan.  

e) Data biografik, kebanyakan dari sumber yang ada menunjukkan 

bahwa data biografik bermanfaat bagi peramalan pergantian 

karyawan.  

f) Kepribadian, seseorang yang meninggalkan organisasi cenderung 

ada ujung batas faktor kepribadian, seperti prestasi, agresi, 

kemandirian dan kepercayaan pada diri sendiri.  

g) Minat, apabila minat seseorang dan syarat-syarat pekerjaan sama 

atau mirip, maka laju pergantian karyawan semakin rendah. 

c. Indikator Turnover Intention 

Menurut Lum et al., (1998) dalam Kucoro (2012), indikator 

turnover antara lain:  

1) Intention to quit, mencerminkan individu berniat untuk keluar adalah 

dilihat dari perilaku seseorang selama bekerja, biasanya diawali 

perilaku absensi dan kemangkiran yang tinggi sebelum seseorang 

menentukan sikap untuk keluar dari organisasi.   
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2) Job search, mencerminkan individu berkeinginan mencari pekerjaan 

lain yang pada umumnya diawali dengan mencari tambahan 

penghasilan diluar organisasi.  

3) Thinking of quit, mencerminkan individu yang memikirkan sebelum 

mengambil sikap keluar, kemudian berfikir untuk keputusannya 

tersebutkeluar dari pekerjaannya atau tetap berada dilingkungan 

pekerjaannya. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang Kepemimpinan Transformasional, 

Person Organization Fit, Turnover Intention Terhadap Kinerja Karyawan 

dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis dan Tahun 

Peneliti 
Variabel Penelitian Hasil 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Kerja Karyawan 
1 Fred O. Walumbwa, Bruce 

Avolio, & Weichun Zhu 

(2008)   

 

How Transformational 

Leadership Weaves Its 

Influence on Individual 

Job Performance: The 

Role of Identification and 

Efficacy Beliefs 

Kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

2 Sahidillah Nurdin &A. 

Rohendi (2016) 

Gaya Kepemimpinan  

Transformasional, 

Budaya Organisasi dan 

Kinerja Karyawan 

dengan Mediasi 

Komitmen Organisasi 

Kepemimpinan 

transformasionaltidak 

berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja 

karyawan. 

3 Riski Aryo Nugroho , Ari 

Pradhanawat & Rodhiyah 

(2015) 

Pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional, 

Budaya Perusahaan dan 

Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

PDAM Tirta Dharma 

Kota Salatiga 

Kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan 
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No 
Penulis dan Tahun 

Peneliti 
Variabel Penelitian Hasil 

4 Kamel Saleh, Khalifa 

Elgelal & Noermijati 

(2014) 

The Influences of 

Transformational 

Leaderships on 

Employees Performance 

Kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

5 Galan Kusuma &Edy 

Rahardja (2018) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Tranformasional, 

Budaya Organisasi Dan  

Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Gaya kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh  positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan, 

6 Kadek Denis Hery Widani, 

Gde Bayu Surya Parwita, 

&Ni Nyoman Suryani 

(2018) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformational Dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

7 Tri Wulandari & Intan 

Ratnawati (2019) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional Dan 

Budaya Oganisasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan 

Kepuasan Kerja Sebagai 

Variabel Intervening 

Gaya kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

varibael kinerja 

karyawan. 

8 Agus Putranto & Ratna 

Wijayanti (2018) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional, 

Kompensasi dan 

Komunikasi Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

Pengaruh Person Organization Fit Terhadap Kinerja Karyawan 

9 Muhammad Alfani & 

Muhammad Hadini. 

(2018) 

Pengaruh Person Job Fit 

dan Person Organization 

Fit Terhadap 

Organizational 

Citizenship Behavior dan 

Kinerja Karyawan 

person organization fit  

berpengaruh positif 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

10 Zahra Taghvaei-Keshtkar 

& Leila Riahi (2016) 

Relationship between 

Person-Organization Fit 

and Performance Indices 

of Public Hospitals 

Affiliated with Qazvin 

University of Medical 

Sciences in Iran  

 

 

Tidak terdapat 

hubungan yang 

signifikanantara person 

organzation fit dengan 

kinerja. 
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No 
Penulis dan Tahun 

Peneliti 
Variabel Penelitian Hasil 

11 Ms. Safia Farooquia &Dr. 

Asha Nagendrab (2014) 

The Impact of Person 

organization Fit on Job 

Satisfaction and 

Performance of the 

Employees 

Person organzation fit 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan. 

12 Anastasya Anindita (2019) Analisis Pengaruh 

Person Organization Fit 

Dan Person Job Fit 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Melalui 

Komitmen Afektif 

Terdapat Pengaruh 

Signifikan Positif Person 

Organization Fit 

Terhadap Kinerja 

Pegawai 

Pengaruh Turnover Intention Terhadap Kinerja Karyawan 
13 Mutiara Annisa Fitri 

(2017) 

Pengaruh Intensi 

Turnover Dan 

Ketidakhadiran Terhadap 

Kinerja Pegawai Dinas 

Pendidikan DKI Jakarta  

 

Turnoverberpengaruh 

langsung negatif 

terhadap kinerja pegawai 

14 Alfatania Pandu Asmara 

(2017) 

Pengaruh Turnover 

Intention terhadap 

Kinerja Karyawan di 

Rumah Sakit Bedah 

Surabaya 

 

Turnover intention 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

15 Halimatus Sa’diyah S 

&Anugrahini Irawati 

Faidal (2017) 

 

 

 

Pengaruh Employee 

Retention Dan Turnover 

Intention Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Melalui Kepuasan Kerja 

Pada Kospin Jasa 

Cabang Jawa Timur 

Turnover intention 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

16 

 

 

Mutiara Annisa Fitri 

(2017) 

Pengaruh Intensi 

Turnover Dan 

Ketidakhadiran Terhadap 

Kinerja Pegawai Dinas 

Pendidikan DKI Jakarta  

Turnoverberpengaruh 

langsung negatif 
terhadap kinerja 

pegawai. 

 

17 Khusnul Fikri & Sabrina 

Utami (2019) 

Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Dan 

Turnover Intention 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Turrnover intention 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

18 Aria Andriyadi, Anggraini 

Sukmawati,& U Dyah 

Syafitri (2018) 

Peran Komitmen 

Organisasi dalam 

Menurunkan Pengaruh 

Negatif Turnover 

Intention terhadap 

Kinerja Karyawan. 

 

Turnover intention tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Pengaruh Gaya kepemimpinan…, Umi Nelly Sangadah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



26 
 

No 
Penulis dan Tahun 

Peneliti 
Variabel Penelitian Hasil 

19 Mirza Setyawan Ajiputra 

&Ahyar Yuniawan (2016) 

Analisis Pengaruh Job 

Insecurity Dan Kepuasan 

Kompensasi Terhadap 

Turnover Intention 

Terhadap Dampaknya 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Turnover intention 

mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

20 I Gede Diatmika Paripurna 

1 &Wayan Gede Supartha 

(2017) 

Pengaruh Kepemimpinan 

Dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Tunover 

Intention Serta 

Dampaknya Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Turnover intention 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

 

1. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

karyawan 

Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya seorang 

pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan berinteraksi dengan 

karyawan, sehingga karyawan dapat termotivasi dalam mewujudkan visi 

dan misi pemimpin.  Seorang pemimpin dalam perusahaan harus mampu 

menciptakan hubungan yang baik dengan karyawan agar karyawan 

tersebut merasa nyaman dalam melakukan pekerjaanya. Jika karyawan 

merasa nyaman dengan pekerjaanya maka akan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Bass, 1996 dalam 

Yukl, 2009). Menurut Fred O et al. (2008), Riski Aryo et al. (2015), 

kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan, bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan Nurdin & Rohendi (2016), Kamel Saleh Khalifa Elgelal & 
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Noermijati (2014), kepemimpinan transformasional berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Pengaruh person organization fit terhadap kinerja karyawan 

Penelitian yang dilakukan oleh Edwars & Billsbery (2010), tentang 

person organization fit menyatakan bahwa ada fitur-fitur dalam organisasi 

yang kompatibel dengan fitur dan spesifikasi individu yang 

mengindikasikan bahwa perilaku dan sikap individu dipengaruhi oleh 

tingkat kompatibilitas, atau fit, ada antar individu dan organisasi. 

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Alfani & 

Muhammad Hadini (2018), Farooquia & Nagendra (2014), person 

organzation fit berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Bertolak 

belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Keshtkar dan Riahi 

(2016), tidak terdapat hubungan yang signifikan antara person organzation 

fit dengan kinerja. 

3. Pengaruh turnover intention terhadap kinerja karyawan 

Menurut Hartono (2002), Turnover intention merupakan kadar atau 

intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan, banyak alasan yang 

menyebabkan timbulnya turnover, salah satunya adalah keinginan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Turnover dipengaruhi oleh stres 

kerja dan lingkungan kerja yaitu karasterisitik individual dan faktor 

lingkungan kerja. Intensi turnover ada dibawah kontrol individu, sehingga 

dapat memberikan hasil penelitian yang lebih cepat dan relatif mudah 

diprediksi dibanding perilaku turnovernya. 
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Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Menurut Asmara 

(2017), turnover intention berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Sa’diyah, Irawati, & Faisal (2017), turnover intention berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun berbeda dengan hasil 

penelitian (Fitri, 2017), turnover berpengaruh langsung negatif terhadap 

kinerja pegawai. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pada kerangka pemikiran 

dibawah ini. 

 

 

H1+ 

  

     

H2+ 

  

   

   

         H3+ 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran. 

 

 

 

 

GAYA KEPEMIMPINAN 

TRANSFORMATIONAL (X1) 
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PERSON ORGANIZATION 
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 (Y) 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan model yang digunakan dalam penelitian yakni menganalisis 

pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, person organization fit, 

turnover intention terhadap kinerja karyawan, hipotesis yang dapat diajukan 

sebagai berikut : 

H1 :  Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H2 :  Person organization fit berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

H3 :  Turnover intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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